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รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี 2/2550  วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2550  เวลา 13.00 - 15.00 น. 
ณ หองประชมุ 1 ชั้น 3 สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

........................................... 

ผูมารวมประชุม 
1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงเพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
3 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4 นายนิพนธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5 นายสมพงษ พงษชีวนิ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
7 นางปริญญา ผกานนท ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
8 น.ส.ไพรัส บุญจรัส ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
9 ผูแทน  ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
10 ผูแทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
11 ผูแทน ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 
12 นายคมชาย สุขยิ่ง แทน  ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
13 นางรุงอรุณ กรรมทกาญจน แทน ผูอํานวยการวิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร 

อุบลราชธานี 
14 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.  
15 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
16 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
17 นายสุรศักดิ ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
18 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
19 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
20 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร 
21 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
22 น.ส.อาทิตยา เครื่องพาที ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
23 นายกฤษฎา พูลเพิ่ม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
24 นายณรงคชัย วรรณโคตร แทน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
25 นายปญญา อินธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
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26 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
27 นายประวีร คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
28 นายพิทกัษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
29 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
30 นายอดุลย วรรณชาต ิ สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
31 นายทนงศกัดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอําเภอมวงสามสบิ 
32 นายสุพจน แสงสวาง สาธารณสุขกิ่งอําเภอเหลาเสอืโกก 
33 นายประวิทย พันธจูม สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
34 นายลําพูน ฉวีรักษ สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
35 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพชืผล 
36 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
37 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
38 นายไพรัช จันทพันธ สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาตาล 
39 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
40 นายสัมพันธ กุลพร สาธารณสุขอําเภอมวงสามสบิ 
41 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ 
42 นายธนายุทธ ศรไชย สาธารณสุขกิ่งอําเภอสวางวีระวงศ 
43 นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาเยีย 
44 นายสุพจน บุญทา สาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
45 นายสุทิน กมลฤกษ สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
46 นายนัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
47 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
48 นายชวน จันทรเล่ือน สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
49 นายชวูิทย ธานี สาธารณสุขกิ่งอําเภอน้ําขุน 
50 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนาฝายควบคุมโรค 
51 นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ 
52 นางหรรษา ช่ืนชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
53 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
54 นายประทีป บุญธรรม หัวหนาฝายอนามัย 
55 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน 
56 นายสุทธิพงษ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
57 นางรําไพ สุวนาม หัวหนาประกนัสุขภาพ 
58 นางนภาพร จันทนบ หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
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59 นางสุภาภรณ อุตมัง ผูชวยหวัหนาฝายอนามัย 
60 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหวัหนาฝายบริหารทั่วไป 
61 นางพัชราภรณ กิ่งแกว ผูชวยหวัหนาฝายประกันสขุภาพ 
62 นางเรียนรัตน รักเสมอวงศ ผูชวยหวัหนาฝายควบคุมโรค 
63 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหวัหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
64 น.ส.พิมณทิพา มาลาหอม ผูชวยหวัหนาฝายควบคุมโรค 
65 นายจตพุิธ สมหอม ผูชวยหวัหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผูไมมารวมประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  

1 ผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
2 ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี 
3 ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี 
4 ผูอํานวยการศูนยวศิวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี 
5 หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
6 หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
7 ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาเขตพื้นที่ (อุบลราชธานี) 
8 รก.ผูอํานวยการกองอนามัยส่ิงแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี 
9 ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
10 ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
11 ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
12 ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
13 ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 นายแพทยวุฒไิกร  มุงหมาย  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานในการประชมุ
และดําเนินการตามระเบียบวาระการดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

1.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
      1.1.1. โครงการธารน้ําใจสูชาวสาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยขอทีมอาสาสมัครของสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดแตละจังหวัด สมัครใจเพื่อลงไปชวยงานในโรงพยาบาล 3 จังหวัด ระยะเวลา 2 สัปดาห 
ประธาน : เมื่อสัปดาหที่ผานมา ไดติดตามคณะปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผูตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ลงไปในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยทานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดมอบหมายให
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จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมาใหดูงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อจะไดชวยเหลือและใหกําลังใจใน
การปฏิบัติหนาที่  ซ่ึงสรุปไดวาระยะเวลาที่ลงไปอาจยังไมตรงตามความตองการและระยะเวลาก็ส้ันเกินไป       
อยางนอยนาจะประมาณสองถึงสามสัปดาห แตอยางไรทีมงานของเราที่จะลงไปก็คงลงไปชวยในโรงพยาบาล
ซ่ึงจะตรงตามความตองการมากกวา อยางไรก็ตามจะประสานงานกับทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งสาม
จังหวัดเพื่อจะไดเปนไปตามวัตถุประสงค ทั้งนี้ ทราบวามีผูอาสาสมัครประมาณ 80 คน แตคงจะตองมีจัดทีม
ตามสหวิชาชีพ สวนขอสรุปทางฝายสนับสนุนบริการฯ จะไดแจงรายชื่อทีมที่จะลงไปปฎิบัติงานจริงอีกครั้ง 
สรุปขอใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดชวยการเตรียมความพรอมและจัดระบบกอนลงไปในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใตตอไป 

     1.1.2. การจัดตั้งกองทุนชวยเหลือเจาหนาท่ีสาธารณสุขภาคใต ของจังหวัดอุบลราชธานี 
ประธาน : ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลที่รวมบริจาคไดยอดเงินประมาณหาแสนบาท  
หัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ : เสนอขอมูลยอดผูบริจาคจัดตั้งกองทุนชวยเหลือเจาหนาที่สาธารณสุข
ภาคใต ของจังหวัดอุบลราชธานี 
ลําดับ สถานบริการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 รพ.สรรพสิทธิประสงค 300,000  
2 รพ.ทุงศรีอุดม 7,500  
3 อสม.ตระการพืชผล 2,000  
4 สสอ.กุดขาวปุน 2,400  
5 สสก.นาตาล 2,970  
6 สสอ.วารินชําราบ 8,700  
7 สสอ.สําโรง 3,000  
8 สสก.นาเยีย 1,800  
9 สสอ.สิรินธร 1,500  
10 สสอ.โขงเจียม 2,400  
11 สสอ.น้ํายนื 2,501  
12 สหกรณออมทรัพยฯ 1,000  
13 ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ 900  
14 อสม.อําเภอมวงสามสิบ 1,000  
15 สสอ.เดชอุดม 8,000  
16 สสอ.มวงสามสิบ 6,000  
 รวม 351,671 ขอมูล 28 ก.พ. 50 

ประธาน : สําหรับอําเภอที่ยังไมจัดสงขอใหรวบรวมจัดสงเพื่อจะไดนําไปมอบในวันที่ 6 มีนาคม 2550 
ในการประชุมที่จังหวัดเชียงราย การรับบริจาคครั้งนี้ไมใชการบังคับแตเปนความสมัครใจ สรุปขอใหแตละ
อําเภอไดเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสัปดาห 
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      1.1.3 การพิจารณาโควตาการรับนักศึกษาในหลักของกระทรวงสาธารณสุขของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2550 กระทรวงไดมีหนังสือแจงใหจังหวัดได
พิจารณาโควตาของจังหวัด และใหแจงให วพบ.สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี ทราบภายในวันนี้ คงยังไม
สามารถใหคําตอบได แตขอนัดหมายประชุมในการพิจารณาเรื่องในวันศุกรที่ 2 มีนาคม 2550 ขอให นพ.สุวิทย 
โรจนศักดิ์โสธร เปนประธานในการพิจารณา เนื่องประธาน (นพ.สสจ.อบ.) ติดราชการที่กระทรวง 
 
        1.1.4 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพยาบาลเทคนิค เปนตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ดวย ก.พ. มีมติ
อนุมัติใหกําหนดตําแหนงพยาบาลเทคนิค 2-4 หรือ 5 หรือ 6 เปนตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3-5 หรือ 6ว.หรือ               
7วช. โดยใหมีผลไมกอนวันที่ 28 ธันวาคม 2549 ซ่ึงผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพ  จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง และจะตองดําเนินการพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.            
ที่ นร.1006/ว 10 ลงวันที่  15  กันยายน  2548  
 
ประธาน : ใหสํารวจพยาบาลเทคนิคที่มีสิทธิที่จะปรับเปนพยาบาลวิชาชีพ แตไมไปเรียนมีทั้งหมดกี่คน เพื่อจะ
ไดเปลี่ยนตําแหนงกับเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน โดยการสลับเลขตําแหนงกัน ซ่ึงสามารถดําเนินการได 
เพราะทั้งสองสายงานศักดิ์ศรีเทากัน เราจะตองดําเนินการไปพรอมกัน  
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
    1.2 นายสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  : 

      ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุบลราชธานี ในวนัท่ี 30 มกราคม 2550 
         1.2.1 การโยกยายขาราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้  
ที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงทีแ่ตงตั้ง 
1. พันเอก ชุมพล กากแกว - - รอง ผอ.รมน.จว.อบ.(ฝายทหาร) 

ตําแหนงปกต ิ รองผูบัญชาการมณฑล 
ทหารบกที่ 22 

2. นายพงษศักดิ์ ปรีชาวิทย ผอ.สวนยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาชุมชนและสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  สํานักนโยบาย
และแผน  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

รักษาการในตาํแหนง   
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี 

3. นางสุรัตติกาล แสงแกว เสมียนตราจังหวัด 
ที่ทําการปกครองจังหวดัลพบุรี 

เสมียนตราจังหวัด 
ที่ทําการปกครองจังหวดัอุบลราชธานี 
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ที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงทีแ่ตงตั้ง 
4. นายวัฒนา  ณ นคร ผอ.โครงการชลประทาน

นครพนม 
สํานักชลประทานที่ 7 

ผอ.โครงการชลประทานอุบลราชธานี 
สํานักชลประทานที่ 7 

5. นายบณัฑิต ตัง้ประเสริฐ ผอ.สํานักขาว   กรม
ประชาสัมพันธ 

ผอ.สํานักประชาสัมพันธเขต 2 อุบลฯ 

6. นายอุทัย  พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
7. นายสกล เชาวนานานนท หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลฯ หัวหนาสํานักงานจังหวัดพษิณุโลก 
8. นายธีระพงษ โสดาศรี ผอ.สํานักประชาสัมพันธเขต 2 

อุบลราชธานี 
ผอ.สํานักประชาสัมพันธเขต 1  
ขอนแกน 

1.2.2 วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและพฤติมิชอบในภาค
ราชการ กําหนดไว 7 ยุทธศาสตร  โดยจังหวัดอุบลราชธานี ไดดําเนินการ ดังนี้ 

   (1) การจัดตั้งศูนยประสานงานจังหวัดใสสะอาด ณ ที่ทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี เปน
สถานที่ทําการ 

   (2) กําหนดใหสวนราชการ หนวยงาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถามีการจัดฝกอบรมใน
ปงบประมาณ  2550 ใหบรรจุหลักสูตร "เรียนรูตามรอยพระยุคลบาท" และเรื่องวาดวย "เศรษฐกิจพอเพียง" เขา
เปนสวนหนึ่งของหลักการฝกอบรมทุกหลักสูตร 

 
1.2.3 การแกไขยาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม  

   (1) ปญหายาเสพติด ในพื้นที่ระดับอําเภอ เร่ิมมีปญหายาเสพติดกลับเขาในพื้นที่แลว จังหวัด
อุบลราชธานี ดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด โดยมีตั้งเปาหมายในการดําเนินงาน 2 ดาน ประกอบดวย  

(1.1) ดานที่หนึ่งในพื้นที่มีปญหา ไดแก อําเภอเขมราฐ อําเภอสิรินธร อําเภอเมืองอุบลราชธานี  
อําเภอวารินชําราบ อําเภอโพธิ์ไทร และอําเภอโขงเจียม (เปนพื้นที่มีปญหาการระบาดของยาเสพติดมากขึ้น)   

(1.2) ดานที่ 2 ดานของประชากรที่เปนปญหาเอง ไดแก ผูที่เกี่ยวกับยาเสพติด และผูปวยเรื้อรัง 
ซ่ึงจะเกี่ยวของกับดานสาธารณสุข คือ "คลินิกบรรเทายาเสพติด"  ซ่ึงจะตองพัฒนาใหไดมาตรฐานและรักษา
ผูปวยตามเปาหมาย 

(2) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ซ่ึงจะเปนมาตรการที่สําคัญในการแกไขปญหายาเสพติด
ในระดับเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี จะตองเขมงวดในการจัดระเบียบสังคมใน 8 กลุมดวยกัน ไดแก สถาน
บันเทิงตาง ๆ , รานเกมส , รานอินเตอรเน็ท , รานสนุกเกอร , รานคาราโอเกะ , หอพัก , แมนชั่น , อพามนต , 
สวนสาธารณะ , แกงมอเตอรไซคซ่ิง , รานจําหนายแอกอฮอลล ,หามเด็กที่ต่ํากวา 18 ป เที่ยวเตรหลังเวลา 
22.00 น. และสิ่งลามกตาง ๆ  

 
 



 
7

  1.2.4 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  ตามหลักที่วา  "สามหวง" "สองเงื่อนไข" 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิด

หลักการ

เงื่อนไข

เปา
ประสงค

ทางสายกลาง
แนวทางการดํารงอยู การปฏิบัติตน ในทุกระดับ

ครอบครวั  ชุมชน  รฐั  - ในการพัฒนา บรหิารประเทศ

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน
ในตัวท่ีดี

ความรอบรู คุณธรรม ความเพียร
ความรูในตัวคน ใน
หลักวิชา รอบคอบ 

ระมัดระวัง
ซ่ือสัตย สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร   

มีสติ

เชื่อมโยงวิถีชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม/การเมือง
สรางสมดุล/ม่ันคง/เปนธรรม/ยั่งยืน 

พรอมรบัการเปลี่ยนแปลง
 

"สามหวง"  ประกอบดวย   หวงที่ 1 "พอประมาณ"  หวงที่ 2 "มีเหตุมีผล" หวงที่ 3 "มีภูมิคุมกันท่ีดี"  
"สองเงื่อนไข"  ประกอบดวย   เงื่อนไขที่ 1 "ความรู"     เงื่อนไขที่ 2 "มีคุณธรรม" 

             ซ่ึงขณะมีอยูในชวงกําลังดําเนินการในระดับหมูบาน โดยการฝกอบรมวิทยากรครู ข. เพื่อ
ขยายผลไปยังประชาชนในหมูบาน จะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2550 นี้  
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 
1.3 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี :  
     1.3.1 ขอเสริมประเด็นการจัดระเบียบสังคม "แกงรถจักรยานยนตซ่ิง" ซ่ึงทางอัยการจังหวัดไดเสนอแนวทาง 
"การฟองในกรณีไมสามารถยึดรถจักรยานยนตได" เสนอศาลเพื่อใหศาลยึดรถจักรยานยนต  ถายังเกิดเหตุคร้ัง
ที่ 2 ทางอัยการจังหวัดก็จะฟองผูปกครองเด็กที่เปนแกงรถซิ่งดังกลาว เพื่อรับผิดชอบในสิ่งบุตรหลานกอเหตุ
ขึ้น" 

  1.3.2 กรณีแพทยใชทุนจึงเลือกจังหวัดอุบลราชธานีเปนระดับที่สองหรือระดับสอง มีสาเหตุเนื่องมาจาก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิฯ ยังไมไดรับการแกไขปญหาหอพักนักศึกษาแพทย (อายุการใชงานมานานมาก) ซ่ึง
ทางโรงพยาบาลจะไดปรับปรุงใหมทุกอยางใหสะดวกสบาย เพื่อเปนแรงจูงใจในเลือกจังหวัดอุบลราชธานีเปน
ระดับตนๆ "สรุปสาเหตุที่นักศึกษาแพทยไดเลือกจังหวัดเพราะหอพักเกามาก" 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 31 มกราคม 2550  
 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 โดยได Uplond ไวที่ 
www.phoubon.in.th เพื่อผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว 
มติท่ีประชุม   รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2550 

-ไมม-ี 
มติท่ีประชุม   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
      4.1.1 งานกิจกรรมดูแลผูปวยจิตเวช ดวยโรงพยาบาลอําเภอบุณฑริก จัดกิจกรรมการมีสวนของประชาชน
ในการดูแลผูที่ปญหาซึมเศราและจะฆาตัวตายในชุมชน ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2550  
      4.1.2 ผลการประกวดเครือขายในการดูแลผูปวยจิตเวชดีเดน ประจําป พ.ศ. 2550 แกนนําชุมชนที่มีสวนรวม
ในการดูแลผูปวยจิตเวช ไดแก คุณบุญเสา ทีคํา บานสรางแกว อําเภอพิบูลมังสาหาร  
เครือขายสาธารณสุขที่มีสวนรวมในการดูแลผูปวยจิตเวช ไดแก คุณดลละเอียด  เนื้อออน  โรงพยาบาลวารินชํา
ราบ ซ่ึงจะไดเชิญรับรางวัลจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในวันที่ 21 มีนาคม 2550 
      4.1.3 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์กําหนดการจัดงานครบรอบ 60 ป ในชื่อที่วา "งานหกปพระศรีมหาโพธ์ิ 
งามสงาเทิดไทแปดพรรษาองคราชันย" โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

  (1) การจัดผาปาสามัคคีในวันที่ 21 มีนาคม 2550 ขอเชิญชวนทุกทานรวมจิตศรัทธาในการงาน
ดังกลาว  

  (2) การจัดประชุมวิชาการ ในหัวขอ "ความสุขที่พอเพียง" ระหวางวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2550           
ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

  (3) การจัดงานบอลการกุศล ในคืนวันที่ 21 มีนาคม 2550 โดยมีจัดคอนเสริตการกุศลจากบริษัทแกมม ี
จํากัด (มหาชน) ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
4.2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
      4.2.1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เปดรับสมัครนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 
เร่ิมวันที่ 1 มีนาคม 2550 - 12 เมษายน 2550 (ไมเวนวันหยุดราชการ) สมัครดวยตนเองที่วิทยาลัย หรือทาง     
ไปรษณีย  สอบสัมภาษณในวันที่ 30 เมษายน 2550 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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4.3 สํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
      4.3.1 การแขงขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขต 14 ในระหวางวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ 2550 ที่ผานมา โดย
จังหวัดศรีสะเกษเปนเจาภาพ สรุปผลการแขงขันทีมที่ไดเปนตัวแทนเขต 14 เขารวมแขงในระดับภาค ไดแก
ฟุตบอล(ศรีสะเกษ) , ฟุตซอล(อุบลราชธานี) , บาสเกตบอลชาย/หญิง(อุบลราชธานี) , วอลเลยบอลชาย/หญิง 
(ศรีสะเกษ) , วอลเลยบอลชายหาดชาย(ยโสธร) , วอลเลยบอลชายหาดหญิง(อุบลราชธานี) , ตะกราหญิง
(อุบลราชธานี) สําหรับการแขงขันระดับภาพจะจัดขึ้นในระหวางวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2550 โดยจังหวัดศรีสะเกษ
เปนเจาภาพในการจัดการแขงขัน (รายละเอียดตามดูเพิ่มไดเวบไซดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ) 
      4.3.2 แจงเลื่อนการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2550 ของจังหวัดอุบลราชธานี จากเดิมวันที่ 
20-22 มีนาคม 2550 เปนวันที่ 3-5 เมษายน 2550  
      4.3.3 ผูตรวจราชการสาธารณสุขเขต 14 ขอเชิญผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน พรอมดวยรองผูอํานวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และหัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน ทุกแหง ในเขตตรวจราชการที่ 14 เขารวมประชุมผูบริหารโรงพยาบาล ใน
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุม 2 อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร :  การวางศิลาฤกษ อาคารผูปวยในโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ในวันที่ 
1 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 น. ขอเรียนเชิญทานรวมงานดังกลาว  
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากฝายตาง ๆ  
ฝายบริหารงานทั่วไป 
1. การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพยาบาลเทคนิค เปนตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ   
    ดวย กพ มีมติอนุมัติใหกําหนดตําแหนงพยาบาลเทคนิค  2-4  หรือ 5  หรือ  6  เปนตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพ  3-5  หรือ 6 ว.หรือ 7 วช.  โดยใหมีผลไมกอนวันที่   28  ธันวาคม  2549    ซ่ึงผูที่จะไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพราะสําหรับตําแหนง  ที่ กพ.
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง    และจะตองดําเนินการพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานตาม
หนังสือสํานักงาน กพ. ที่ นร.1006/ว 10 ลงวันที่  15  กันยายน  2548 
2. ขอรับเงิน พ.ต.ส.    
     ขอใหหนวยงานที่จะรับเงิน พ.ต.ส.ในปงบประมาณ  2550 จัดสงขอมูลขาราชการที่มีสิทธิ์ไดรับคาตอบแทน
ในหนวยงานของทานทาง  e-mail;ssj01@phoubon.in.th  สวนเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงิน พ.ต.ส. 
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ขอใหจัดเตรียมเอาไวที่หนวยงานแตละแหงกอน  เมื่อไดรับการจัดสรรเงินจากสวนกลางแลวจะแจงขอใหสง
เอกสารประกอบการเบิก-จาย เงินดังกลาวตอไป 
3. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันท่ี 1 เมษายน  2550    
    ดวยบัดนี้  ไดถึงวาระการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ และการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ณ วันที่ 1 
เมษายน 2550  ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แลว ตามที่ไดแจง ขาวดวนท่ีสุด 109 / 
26  กุมภาพันธ  2550  และหนังสือส่ังการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามหนังสือดวนที่สุด  ที่ อบ 0027.001/ว.
873  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ  2550  ในการนี้ขอใหหนวยงาน สสอ./สสก./รพช. ทุกแหง  ดําเนินการดังนี้ 
     3.1 ดําเนินการตรวจสอบขอมูลจํานวนขาราชการ   และลูกจางประจําที่มีอยูจริง  ในเวปไซด  
http://ubo.phoubon.in.th/weblink/ssj/ssj01/html/salary.htm  เพื่อคิดโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีพิเศษ และ
ยืนยันจํานวนคนจริงไดที่งานการเจาหนาที่  ฝายบริหารทั่วไป สสจ.อุบลราชธานี  ภายในวันที่ 26-
28  กุมภาพันธ  2550 
      3.2 ใหหนวยงานสาธารณสุขอําเภอ / กิ่งอําเภอ / โรงพยาบาลชุมชน ทุกแหง สงผลการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนและ แบบประเมิน ฯ ระดับ 1 –8  ภายในวันท่ี  9  มีนาคม  2550 
4. งานพัสดุ 
    หนวยงานที่ยังไมสงรายชื่อ เพื่อ แตงตั้งเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และเจาหนาที่พัสดุ ขอใหหนวยงานที่ยัง
ไมสงรายชื่อใหสงดวน  มีหนวยงานที่ยังไมสง ดังนี้ จํานวน รพช. 7 แหง สสอ. จํานวน 13  แหง 
5. งานนิติการ   
    ขอแจงเวียนหนังสือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ ที่ อบ 0027.001/ ว 1323   ลงวันที่  23 กุมภาพันธ 
2550  เร่ือง ความรวมมือสํารวจและดําเนินการการจัดตั้งชมรมจริยธรรมหรืองานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดาน
คุณธรรม  จริยธรรม  ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อปลูกจิตสํานึกหนวยงานในสังกัดใหมีมาตรฐาน
ทาง ทางคุณธรรมและจริยธรรม  หากหนวยงานใดดําเนินการแลว       ขอใหรายงานขอมูลเกี่ยวกับการสํารวจ
จัดตั้งชมรมจริยธรรมหรืองานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานคุณธรรม  จริยธรรม  ที่งานนิติการ   ฝายบริหาร
ทั่วไป 
6. งานการเงนิ                       
    6.1 กระทรวงสาธารณสุขแจง  จัดสรรเงินคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข (เงิน พ.ต.ส. เงินเบี้ยเล้ียง 
เหมาจาย)  ปงบประมาณ  2549    เพิ่มเติม   28.72  %    ขอใหทุกหนวยงานจัดทําขอมูล  ของผูมีสิทธิ์พรอม
แบบคําขอรับและหลักฐานประกอบตามรายละเอียดหนังสือ  ดวนที่สุด  อบ 0027.001.01/1240  ลง
วันที่ 21 ก.พ.  50 
    6.2 แจงใหทุกหนวยงานประชาสัมพันธ  ใหผูมีเงินไดในสังกัดรวบรวมหลักฐานตาง ๆ  เพื่อยื่นภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาตามปภาษี  2549  โดยยื่นไดทาง internet:https://WWW.rd.go.th  หรือยื่นดวยตนเองที่สํานักงาน
สรรพากรเขตอําเภอทุกแหง โดยยื่นภายในวันที่  31   มีนาคม   2550 
     6.3 แจงแนวทางการทําบัญชีเพื่อรองรับการเปลี่ยนผังบัญชีใหม    ตามแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีเกณฑ
คงคางควบคูกับการพัฒนาโปรแกรมบัญชี ป 2550 ของฝายบริหารทั่วไป  ความกาวหนาในการดําเนินการใน
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เร่ืองดังกลาว  ไดแก    ศูนยเฝาระวังการเงินการคลัง ไดดําเนินการติดตั้งโปรแกรมบัญชี Express ครบทุก
เครือขายแลว (ยกเวนเครือขายมวงสามสิบ) การดําเนินการในขั้นตอนตอไปคือ จังหวัดจะจัดอบรมใหความรู
ในเรื่องการใชโปรแกรมและความรูดานบัญชี  ใหแกทีมพี่เล้ียง (ครู ก.) ในวันที่ 15 – 16 มีนาคม  และใหทีมพี่
เล้ียงไปดําเนินการอบรมตอในระดับโซน 1, 2, 3  รายละเอียดกําหนดการอบรมในระดับโซนปรากฏตามแผน
ของบประมาณ คณะทํางานเฝาระวังสถานการณการเงินการคลัง ป 50 ของแตละโซน 
             จากการเขารวมประชุม  ที่ โรงแรม ที.เค พาเลซ ในวันที่ 21-22  กุมภาพันธ 2550 โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และหนังสือที่  สธ 0209.04/ว 35 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550  ที่กระทรวง ไดมี
นโยบายปรับปรุง พัฒนาผังบัญชี และระบบรายงานการเงินของสถานบริการใหม เพื่อใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับระบบการบริหารการเงินการคลังที่เปลี่ยนไป  ซ่ึงทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตองปรับวิธีการบันทึกบัญชี  ผังบัญชี และวิธีการสงรายงานทางการเงินใหม   เพื่อใหการทําบัญชี
เกณฑคงคางและการทํารายงานการเงินเปนไปอยางตอเนื่องและไมกระทบตอการใหคะแนนในแตละตัวช้ีวัด
ของจังหวัด  ขอใหสถานบริการทุกแหงดําเนินการดังนี้ 

1)  ใหใชโปรแกรมเดิมบันทึกบัญชีไปพลางกอน  ในชวงงวดบัญชีเดือนตุลาคม 2549 - 31 มีนาคม 
2550 และขอใหสงรายงานใหทันภายในเวลาที่กําหนด 

2)ผังบัญชีใหม  ระบบรายงานทางเงินและโปรแกรมบัญชีใหม (Express) ใหเร่ิมใช 1 เมษายน 2550 
โดยจังหวัดจะดําเนินการอบรมใหในวันที่ 15-16 มีนาคม 2550 
      6.4 กระทรวงฯแจงแนวทางการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 2551  
            สวนที่ 1 งบประมาณรายจายประจํา(งบดําเนินงาน(คาเชาบาน) และคาสาธารณูปโภค) สําหรับ 
หนวยงานบริหาร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และหนวยบริการ(เฉพาะคา
เชาบาน) ดังนั้น จึงขอให สสอ.สอ.รพช.ดําเนินการกรอกขอมูลตามแบบฟอรม(ตามแบบฟอรมที่กําหนด) ดังนี้ 
            (1) แบบขอมูลคาเชาบาน สสอ. 
            (2) แบบขอมูลคาเชาบาน รพช.สอ. 
            (3) แบบคําขอคาสาธารณูปโภค สสอ. 
โดยใหสงขอมูลดังกลาวท่ี งานการเงินฯ สสจ.อบ ภายใน วันท่ี  7  มีนาคม  2550 เพื่อจังหวัดจะไดรวบรวมสง
กระทรวงฯใหทันภายในวันที่ 9 มีนาคม 2550 ตอไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ฝายควบคุมโรค 
1. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ ไดรับรายงานผูปวยโรคอาหารเปนพิษจากโรงพยาบาลเขมราฐ จํานวน 81 ราย เหตุ
เกิดในชวงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 เวลา 20.30 น. ผูปวยสวนใหญ(อายุประมาณ 14 - 16 ป) เปนผูที่เขาไป
ปฏิบัติธรรม ณ วัดนาดี หมู 8  ตําบลหนองผือ  เนื่องจากทุกดื่มน้ําปาณะ หลังจากประมาณครึ่งชั่วโมงก็เกิด
อาการจุกเสียวแนนทองคลื่นไสอาเจียน ขณะไดทําการตรวจหาเชื้อแลว  
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2.สรุปผลการนิเทศติดตามงานควบคุมวัณโรค รอบที่ 1/2550 จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค  
3. โรคไขเลือดออก (สถานการณป 2550 นาจะมีการระบาดใหญ ดูจากสถานการณของจังหวัดอุบลราชธานี 
พบผูปวย 18 ราย ยังไมนาไววางใจ) 
4. โรคไขหวัดนก 
5. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนกุมภาพันธ 2550  ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ฝายประกันสุขภาพ 
1. National Coverage เดือน มกราคม  2550 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝาย
ประกันสุขภาพ 
2. แจงโอนเงนิ  เดือน กุมภาพันธ  2550 
    2.1  งบลงทุน  โรงพยาบาลชุมชน จํานวน  59,046,519 บาท 
    2.2   คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาตอบแทนแพทยรถสงตอกลาง  (ต.ค.-ธ.ค. 2549) จํานวน  271,470  บาท 
    2.3  คาวัสดุ+อุปกรณรถสงตอกลาง จํานวน  158796 บาท  
    2.4  งบคาคนหาผูพิการ  จํานวน  311,575  บาท  
    2.5  Bonus PCU  งวด 2  จํานวน  3,527,535.72  บาท 
3. สรุปผลการตรวจคัดกรองกลุมขาราชการและกลุมผูมีสิทธิประกันสังคม (พ.ย.49 - ม.ค. 2550) 
4. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  สาขาเขตพื้นที่ (อุบลราชธานี)  ไดกําหนดกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ ป 2550 โดยไดรับงบสนันสนุนการดําเนินภายในเขต  จํานวน 15 ลานบาท  เพื่อ
ใชในการสนับสนุนโครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  สําหรับประชาชนในพื้นที่ตามชุดสิทธิ
ประโยชนและมุงแกไขปญหาสาธารณสุขในพื้นที่  โดยใหหนวยงานที่จะขอรับการสนับสนุนใหสงโครงการ
มาให  สปสช.เขตพื้นที่(อุบลราชธานี)  ภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2550 
5. แจงผลการสงขอมูลผูปวยใน  ป  2550  (เดือนมกราคม 2550) ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดที่ ฝายประกันสุขภาพ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข 
1. โครงการและกิจกรรมรวมงานเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซ่ึงจังหวัดไดพิจารณาคัดเลือกโครงการในสวนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มี 3 
โครงการ คือ  
    (1) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เฉลิมพระบารมี 80 พรรษา  จังหวดัอุบลราชธานี  
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    (2) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเฉลิมพระเกยีรติครองราชย 60 ป  
    (3) โครงการตรวจรักษาผูปวยตอกระจก  จังหวดัอุบลราชธานี 
2. การตรวจราชการและนิเทศงาน  รอบที่ 1/2550  ของผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะใน
ระหวางวันที่ 20-23 มีนาคม 2550 ใหทุกอําเภอจัดเตรียมขอมูลตามยุทธศาสตร (KPIs) ตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2550 ( 5 เดือน) สงใหจังหวัดภายในวันที่ 10 มีนาคม 2550 ทาง Web Site 
http://ubo.phoubon.in.th ในงานรับ-สงยุทธศาสตร ซ่ึงผลการประชุมชวงเชาที่ประชุมมีมติคัดเลือกโซนที่ 2 
อําเภอสิรินธร และสํารองโนที่ 1 อําเภอเขมราฐ โซนที่ 3อําเภอน้ํายืน 
3. สวนอําเภอที่จะไดรับการตรวจเยี่ยมจากคณะผูตรวจฯ  ใหเตรียมขอมูลนําเสนอตามแบบตรวจราชการและ
นิเทศงาน  12 โครงการ   รายละเอียดใหอําเภอที่ไดรับคัดเลือกประสานกับฝายยุทธศาสตรฯ ตอไป 
4. งบลงทุน (Non-UC) ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหอําเภอจัดสงรายการภายในวันจันทรที่ 7 มีนาคม 2550  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
1. ดวย  รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จะจัดงานวันครบรอบ 60 ป โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในวันที่ 21-22 
มีนาคม  2550  ซ่ึงไดมีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแกบุคคลและเครือขายการดูแลผูปวยจิตเวชดีเดน  เพื่อเปน
การสรางขวัญ กําลังใจ และยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลดังกลาว  จังหวัดอุบลราชธานี ใครขอแจงรายชื่อบุคคล
และเครือขายการดูแลผูปวยจิตเวชที่ไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลดีเดนในแตละกลุม  ดังนี้ 
    1.1 บุคคลที่เคยปวยดวยโรคทางจิตเวชที่สามารถดูแลตนเองได 
             นายจันที     สมพันธ   252 บ.สรางแกว ม.19 ต.โพธ์ิไทร อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี 
    1.2 ญาติผูปวยที่มีสวนรวมในการดูแลผูปวยจิตเวช   
        นางนิตยา     ผาธรรม   14 ถ.ธรรมวิถี ซ.ธรรมวิถี 8 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
     1.3 แกนนําชุมชนที่มีสวนรวมในการดูแลผูปวยจิตเวช      
           นางบุญเสาร    ทีคํา      42 บ.สรางแกว ม.8 ต.โพธ์ิไทร  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี 
     1.4 เครือขายสาธารณสุขที่มีสวนรวมในการดูแลผูปวยจิตเวช  
           นางนวลละเอียด    เนื้อออน     รพ.วารินชําราบ   อ.วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี 
โดยจะไดรับมอบโลหรางวัล จากอธิบดีกรมสุขภาพจิต  ในงานวันครบรอบ  60 ป รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ฝายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 
1. การจัดงานวัน อสม.แหงชาต ิเชิดชูเกียรติระดับจังหวัด จัดงานในวันศุกร
ที่  16  มีนาคม  2550  ณ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี  เวลา  07.00 – 15.00 น. 
    (1) ตรวจสอบ / สงรายชื่อ อสม.ดีเดน ระดับอําเภอ , ตําบล  ใหถูกตอง 
   (2) จัดนํา อสม.ดีเดนทุกระดับเขารวมงาน (พรอมพี่เล้ียง) 
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   (3) อสม.ดีเดนระดับเขต / ระดับจังหวดั  ใหนําเสนอผลงาน / นิทรรศการ  นํามาจัดแสดงที่เตนทนทิรรศการ 
   (4) งบประมาณการเดนิทางของ อสม. จากงบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. การซอมแผนไขหวัดนกระดับอําเภอ  (งบประมาณภาคประชาชน) 
    2.1 เปาหมาย  อําเภอละ  1  ตําบล  ประกอบดวย 
          2.1.1 นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูแทน  ตําบลเปาหมาย  1  คน 
          2.1.2 เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน อสม. ระดับอําเภอ  1  คน 
          2.1.3 เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล  เปาหมาย  1  คน 
          2.1.4 ประธาน อสม.ระดับตําบล เปาหมาย  1  คน 
     2.2 เชิญกลุมเปาหมายประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่  12  มีนาคม  2550  เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ณ  หองประชุม  1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณสนับสนุน  ตําบลละ  10,000  บาท  
จัดซอมแผนไขหวัดนกระดับตําบลไมเกินวันที่  31  มีนาคม  2550 สงรายงานการซอมพรอมรูปภาพ ใหฝาย
สนับสนุนบริการสุขภาพ  
      2 . 3  ทีมติดตามระดับภาคและระดับจั งหวัดจะออกปฏิบั ติ ง านทุกตํ าบลดู ร ายละ เอี ยดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
งานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
1. EMS มอบเกียรติบัตร แกผูเขารวมแขงขัน ( จํานวน 20 คน )ใน การแขงขันการปฏิบัติงาน ของหนวยกูชีพ 
BLS  ระดับ เขต 14 ที่จังหวดัยโสธร  ซ่ึงทีมจังหวดัอุบลราชธานี  ชนะเลศิ 
2. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
ประธาน : จังหวัดไดประสานงานองคการบริหารสวนจังหวัด(อบจ.) ซ่ึงทาง อบจ.ยินดีที่จะสนับสนุน
งบประมาณเพิ่ม 10 บาทตอประชากร คงเหลือใหแตละอําเภอไดประสานขอรับการสนับสนุนจาก อบต.วาจะ
ไดเทาไร ถาไดรวมทั้งหมด คือ จังหวัด(10 บาท) อบจ.(10 บาท) และ อบต.(10 บาท) รวม 30 บาทตอประชากร 
พอเพียงที่จะจัดการบริหารระบบ EMS ไดอยางไมมีปญหา 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชน 1 ตุลาคม 2549 – 26 กุมภาพันธ 2550  

ผลการตรวจ %คน อําเภอ ปชก.15+ ป   เปาหมาย 
80% จํานวนคน จํานวนครั้ง เทียบเปาหมาย 

เมือง 134,831 107,865 20,385 21,623 18.90 
ศรีเมืองใหม 48,604 38,883 9,391 19,176 24.15 
โขงเจียม 23,274 18,619 7,555 8,226 40.58 
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ผลการตรวจ %คน อําเภอ ปชก.15+ ป   เปาหมาย 
80% จํานวนคน จํานวนครั้ง เทียบเปาหมาย 

เขื่องใน 86,547 69,238 9,644 10,840 13.93 
เขมราฐ 56,749 45,399 3,722 4,023 8.20 
เดชอุดม 128,134 102,507 29,277 43,579 28.56 
นาจะหลวย 39,605 31,684 14,325 21,784 45.21 
น้ํายืน 50,161 40,129 8,361 9,096 20.84 
บุณฑริก 64,447 51,558 21,443 24,144 41.59 
ตระการพืชผล 90,577 72,462 10,884 11,163 15.02 
กุดขาวปุน 30,060 24,048 7,897 7,897 32.84 
มวงสามสิบ 64,300 51,440 11,526 12,287 22.41 
วารินชําราบ 121,247 96,998 6,771 10,329 6.98 
พิบูลมังสาหาร 95,985 76,788 31,304 36,582 40.77 
ตาลสุม 23,431 18,745 2,549 2,549 13.60 
โพธ์ิไทร 30,817 24,654 10,416 10,513 42.25 
สําโรง 39,167 31,334 8,495 9,186 27.11 
ดอนมดแดง 19,196 15,933 4,795 10,259 30.09 
สิรินธร 34,752 27,802 7,807 8,268 28.08 
ทุงศรีอุดม 20,174 16,139 5,818 6,343 36.05 
นาเยยี 18,664 14,931 2,276 2,479 15.24 
นาตาล 25,861 20,689 4,289 4,293 20.73 
เหลาเสือโกก 19,561 15,649 6,066 6,431 38.76 
สวางวีรวงศ 22,671 18,137 839 1,020 4.63 
น้ําขุน 22,729 18,183 6,657 7,448 36.61 

รวม 1,312,264 1,049,811 252,492 309,538 24.05 
 
2. สรุปผลการสงขอมูล 18 แฟม 

กุมภาพนัธ 50 
อําเภอ PCU 

ทั้งหมด 
ต.ค.49 

(%) 
พ.ย.49 

(%) 
ธ.ค.49 

(%) 
ม.ค.50 

(%) จํานวน รอยละ 
เมือง 23 100 100 95.65 100 23 100 
ศรีเมืองใหม 17 76.47 82.35 100 100 17 100 
โขงเจียม 11 81.82 90.91 90.91 90.91 11 100 
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กุมภาพนัธ 50 
อําเภอ PCU 

ทั้งหมด 
ต.ค.49 

(%) 
พ.ย.49 

(%) 
ธ.ค.49 

(%) 
ม.ค.50 

(%) จํานวน รอยละ 
เขื่องใน 31 100 38.71 100 100 31 100 
เขมราฐ 11 90.91 100 100 100 11 100 
เดชอุดม 28 100 100 0 100 28 100 
นาจะหลวย 10 100 100 100 80.0 10 100 
น้ํายืน 14 100 78.57 78.57 100 14 100 
บุณฑริก 17 88.24 100 94.12 5.88 14 82.35 
ตระการพืชผล 29 34.48 100 93.10 93.10 29 100 
กุดขาวปุน 9 33.33 33.33 66.67 55.56 5 55.56 
มวงสามสิบ 24 100 100 100 100 24 100 
วารินชําราบ 19 0 5.26 94.74 21.05 19 100 
พิบูลมังสาหาร 20 0 5.0 5.0 0 0 0 
ตาลสุม 8 87.5 87.5 100 75.0 8 100 
โพธ์ิไทร 11 10 100 100 100 11 100 
สําโรง 13 84.62 92.31 84.62 100 13 100 
ดอนมดแดง 5 80.0 80.0 0 100 5 100 
สิรินธร 8 100 100 100 100 8 100 
ทุงศรีอุดม 7 85.71 100 100 100 7 100 
นาเยยี 5 40.0 80.0 80 0 5 100 
นาตาล 6 0 100 17 83.33 5 83.33 
เหลาเสือโกก 6 100 100 100 100 6 100 
สวางวีรวงศ 6 0 0 100 0 6 100 
น้ําขุน 6 83.33 100 100 50.0 6 100 

รวม 344 72.67 77.03 79.07 77.62 316 92.40 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน : ตามที่นโยบายของรัฐบาลไดส่ังใหยุบ ศูนย Healthy Thailand ของกระทรวงสาธารณสุขแลว และได
มีจัดตั้งเปน "ศูนยอยูดีมีสุข" สําหรับในสวนในการวัดเพื่อการประเมินผลหมูบาน/ตําบล Healthy Thailand  
ซ่ึงประกอบดวยตัวช้ีวัดในแตละทุกกิจกรรมจะอยางไรตองดําเนินการตอไปถึงแมจะมีการยุบศูนยฯ แลว ขอให
ทุกอําเภอไดดําเนินกิจกรรมซึ่งถือไดวาเปนการปฏิบัติงานตามปกติ  อาทิเชน ตรวจสุขภาพ , วัดความดันโลหิต 
, ตรวจเบาหวาน , การดําเนินงานตลาดสด , งานTo be No.1 , โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนตน ทั้งนี้ ขอใหทุก
อําเภอดําเนินการไปเหมือนเดิม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธาน : การจัดการความรู (KM) ของตรวจราชการเขต 14 ซ่ึงทางสาธารณสุขนิเทศน ขอใหจังหวัด
ดําเนินการจัด KM เร่ือง EMS มอบหมายใหฝายสนับสนุนบริการสุขภาพและฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธาน : การดําเนินงานมูลนิธิ อสม. ป 2550 มีตั้งยอดเงินจากดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกองทุนของมูลนิธิ อสม. 
เพื่อชวยเหลือ อสม.ที่เสียชีวิต ในหนึ่งป ซ่ึงตั้งไว 30,000 บาท และจัดทุนการศึกษาบุตร อสม.ในแตละอําเภอ 
จะไดแจงใหอําเภอทราบละเอียดอีกครั้ง หลังจากการประชุมในวันที่ 8 มีนาคม 2550  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

 
 
          สุรพงษ  จารุแพทย 
      (นายสุรพงษ  จารุแพทย) 
 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 
          ผูบันทึกการประชุม 

 
 


